
AD\701000MT.doc PE396.762v03-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Baġits

2007/2148(INI)

18.12.2007

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Baġits

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

dwar ir-Raba’ Rapport dwar il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali
(2007/2148(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Nathalie Griesbeck



PE396.762v03-00 2/5 AD\701000MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\701000MT.doc 3/5 PE396.762v03-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Baġits jitlob lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora dawn is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jinnota li fil-5 ta' Lulju 2007, l-impenji li kien fadal x'jitħallsu għall-perjodu ta' 
programmazzjoni preċedenti kienu jammontaw għal EUR 92,693 miljun u li l-parti l-
kbira ta' dawn (iktar minn EUR 65 miljun) jikkonċernaw il-proġetti li jaqaw taħt l-
Objettiv 1 (iktar minn 70% ta' l-approprjazzjonijiet ta' impenn);

2. Jinnota li l-politika ta' koeżjoni (ERDF, Fond tal-Koeżjoni u ESF) issa jammontaw għal 
36% tal-qafas finanzjarju għall-2007-2013, jew total ta' EUR 347 biljun bil-prezzijiet 
kurrenti;

3. Jenfasizza l-importanza tad-dewmien fil-ħlas għal politiki imniżżla fit-taqsima 1b 
(Koeżjoni), minħabba li dawn jikkostitwixxu prijorità politika ta' l-Unjoni Ewropea fil-
qafas finanzjarju 2007-2013;

4. Jiddeplora l-fatt li l-impenji li fadal x'jitħallsu issa laħqu livell inkwetanti li jikkorrispondi 
għal 3 snin ta' impenji, filwaqt li jidher li sentejn jikkostitwixxu l-limitu "normali" 
ammess, u jqis li jkun utli li tieqaf din it-tendenza bil-għan tar-reviżjoni tal-qafas 
finanzjarju;

5. Jinnota li fir-rapport annwali għas-sena finanzjarja 2006 (kapitolu 6, punt 6.39) il-Qorti 
ta' l-Awdituri tqajjem numru kbir ta' kritiki fir-rigward ta' l-eżekuzzjoni tal-Fondi 
Strutturali b'mod partikulari f'dak li jikkonċerna r-rata kbira ta' żbalji li tilħaq mill-inqas 
it-12% tal-kofinanzjament mogħti;

6. Jiddeplora d-dewmien kunsiderevoli min-naħa ta' l-Istati Membri u tal-Kummissjoni fil-
validazzjoni ta' l-NSRF u tal-Programmi Operattivi (OPs) rigward l-ERDF, l-ESF u l-
Fond tal-Koeżjoni għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 ; iqis li dan id-dewmien 
m'għandux jikkawża telf fil-fondi għall-Istati Membri u għalhekk iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tipprovdi l-għajnuna kollha neċessarja lill-Istati Membri; jenfasizza li 
l-eżekuzzjoni effettiva ta' tmiem Settembru 2007 tat-taqsima 1b kienet tirrappreżenta 
37% ta' l-ammonti imniżżla bħala impenji, u 59% ta' l-ammonti imniżżla bħala ħlas;

7. Ifakkar li r-rispett tal-prinċipju tar-regola tar-rilaxx awtomatiku huwa essenzjali biex ikun 
hemm inkoraġġament tal-finanzjament u twettiq malajr tal-proġetti mill-awtoritajiet li 
jmexxu; jinsisti dwar il-ħarsien tal-prinċipju tar-regola N+2 (u l-N+3 fl-Istati Membri l-
ġodda matul l-ewwel tliet snin tal-qafas finanzjarju 2007-2013)

8. Ifakkar li d-dewmien irreġistrat fl-eżekuzzjoni tal-politika strutturali huwa dovut, fost l-
oħrajn, għal proċeduri rigorużi wisq u li għalhekk jaqbel li ssir riflessjoni fuq 
simplifikazzjoni ta' dawn il-proċeduri u fuq tqassim ċar tar-responsabiltajiet u tal-
kompetenzi bejn l-UE u l-Istati Membri;

9. Itenni li l-Istati Membri huma responsabbli fil-qasam tal-ġestjoni tal-fondi u jfakkar li l-
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Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 fiha dikjarazzjoni f'dan ir-rigward u li 
għandha tiġi introdotta dikjarazzjoni nazzjonali fil-livell politiku adegwat li tkopri l-fondi 
Komunitarji b'ġestjoni mqassma; 

10. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jiffinalizzaw mill-aktar fis l-aħħar OP 
li għadhom ma ġewx approvati;

11. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex timplimenta b'mod urġenti l-programmazzjoni l-ġdida billi 
jiġu kkunsidrati l-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba, ta' profitt mill-investimenti u tal-
kapaċità effettiva ta' użu ta' l-Istati Membri; jenfasizza wkoll l-irwol importanti ta' l-Istati 
Membri, u ta' l-awtoritajiet ta' ġestjoni fil-preżentazzjoni fil-ħin u konformi tat-talbiet 
għall-ħlas;

12. Ifakkar dwar l-impenn konġunt tal-Parlament u tal-Kunsill fil-qasam tal-kontroll tal-
proċess ta' approvazzjoni ta' l-OPs u tal-proġetti u jitlob lill-Kummissjoni biex tipprovdi 
għodda ta' sorveljanza matul il-proċedura baġitarja, hekk kif mitlub fid-dikjarazzjoni tat-
13 ta' Lulju 2007;

13. Iqis li għal dan il-għan, ikun jaqbel li jiġu implimentati l-indikaturi tal-prestazzjoni 
kwantitattivi u kwalitattivi, komuni għall-Istati Membri kollha, u jfakkar li l-ħlas ta' l-
impjegati, l-indikaturi tal-faqar, il-kwalità tal-ħajja, il-medja ta' għomor-il bniedem, il-
kompetittività u l-varjazzjonijiet fil-livell tal-qgħad għal żmien twil kif ukoll il-livell tas-
servizzi ta' interess ġenerali fir-reġjuni jistgħu jiġu kkunsidrati bħala indikaturi 
kwalitattivi; jitlob li ssir komunikazzjoni iktar ċara min-naħa ta' l-Istati u r-reġjuni 
benefiċjarji tal-fondi Ewropej fir-rigward ta' l-irwol ta' l-Unjoni Ewropea, sabiex iċ-
ċittadini jkunu jafu li l-Unjnoi Ewropea tikkontribwixxi bis-saħħa fl-iżvilupp tat-territorji 
tagħhom u fil-koeżjoni;

14. Jitlob lill-Kummissjoni biex, fir-rapporti tagħha li jmiss, tanalizza sa liema punt id-diversi 
strumenti u politiki, inkluża l-politika ta' adeżjoni, ikkontribwixxew għall-progress 
miksub fil-qasam tal-koeżjoni ekonomika u soċjali; jeħtieġ li l-kisbiet u l-problemi jiġu 
analizzati fl-oqsma importanti kollha, b'mod partikolari dak ta' l-Istrateġija ta' Liżbona.
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